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      saqarTvelos mTavroba                                      

 

28  ოქტომბერი, 2015  წელი  

ოთხშაბათი, 15.00 საათი                                            
 

 

დღის წესრიგი  
 

1. საქართველოს კანონის პროექტი 

„ამნისტიის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. წულუკიანი   

. . . 
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „მკ ენერჯის“ შორის 

დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს “ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ჰიდროლეასა“ და 

შპს „კასლეთი 2“-ს  შორის 2014 წლის 17 თებერვალს 

დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ფშავი ჰიდროს“ 

შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 

   saqarTvelos mTavrobis  

   sxdoma 

 



. . . 
5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული 

სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს  

სახელმწიფო  ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს 

„გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოს“ 

და სს „სვანეთი ჰიდრო“-ს შორის 2014 წლის 31 ოქტომბერს 

დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს მთავრობას, შპს „საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი 

ჯგუფი)“-სა და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები 

განხორციელების ხელშეკრულების თაობაზე“   

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  

. . . 
7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,იმერეთის რეგიონში „ხანი ჰესი 7“ 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ტექნიკურ-

ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და 

ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში 

გამარჯვებული პირის გამოვლენის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ 

მიერ 2012 წელს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 

განთავსებული 250 000 000 აშშ დოლარის  ღირებულების 

ობლიგაციების რეფინანსირებისა და ინვესტიციების 

მოზიდვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე  



. . . 
9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 

მიერ სარეზერვო მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი 

საკაბელო ხაზის მშენებლობის შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: კ. კალაძე 

. . . 
10. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სახელმწიფო ქონების საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურისა და სარგებლობაში გადაცემის 

საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის N328 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების   

შპს „დუბლი-გ“-სათვის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი 

. . . 
13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ ექსპორტის დაფინანსების 

სისტემის შექმნის მიზნით, შესაბამისი მომსახურებ(ებ)ის 

შესყიდვის თაობაზე დადებულ ხელშეკრულებაში 

განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  



. . . 
14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ქ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ-

დასაფრენი ზოლისა და სამიმოსვლო ბილიკების 

რეაბილიტაციის ზოგიერთ განსახორციელებელ 

ღონისძიებათა შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრის კორექტირების 

შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. ქუმსიშვილი  

. . . 
16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები 

,,საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ“ 

(16 პროექტი) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ხადური   

. . . 
17. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ 

მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების 

ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის N381 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო  

. . . 
18. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გრანტის მიღების 

შესახებ დოკუმენტის პროექტის მოწონების თაობაზე“ 

 

 

მომხსენებელი: დ. სერგეენკო    



 
. . . 

19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – „112“-ის 

მომსახურების  საფასურის, მისი განაკვეთისა და 

გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის №489 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

 

 

მომხსენებელი: გ. მღებრიშვილი  

. . . 
20. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სახელმძღვანელოსათვის/სერიისათვის გრიფის 

მინიჭების წესთან დაკავშირებით  წინადადებების 

შემუშავების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: თ. სანიკიძე       

. . . 
21. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

„საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

მიერ განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივნისის 

№1334 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

 
 
 
 



 
. . . 

22. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

მიერ საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის 

(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის 

თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის 

ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმით (LARP– III - (II 

მონაკვეთის „B“ ნაწილი)) გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელების შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
23. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ 
(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბაღდათი-ვანი-დაფნარის საავტომობილო 

გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო 

შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
24. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 
(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის 

საავტომობილო გზის 48-ე კმ–ზე არსებული საავტომობილო გვირაბის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

 



. . . 
25. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 
(საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის შემოსავლელი საავტომობილო 

გზის კმ34.3-კმ49 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო 

შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
26. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 
 (საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის 

ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ135+700-კმ136+500 მონაკვეთზე 

ტროტუარების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
27. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 
(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო-დადიანების სასახლესთან 

მისასვლელი საავტომობილო გზის მე–4 კმ–ში, მდ. წაჩხურაზე სახიდე 

გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

 



 
. . . 

28. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 
(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ურბნისის მონასტერთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
29. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ” 
(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია 

საავტომობილო გზის კმ9+700-კმ16+050 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

სახელმწიფო შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი 

. . . 
30. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ 
(შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-

აბასთუმანი-ბენარა საავტომობილო გზის კმ11–კმ16 მონაკვეთის 

რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი      



 
. . . 

31. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდს და სს „თბილმრეწვმშენი-3“-ს შორის დასადები 

მორიგების თაობაზე შეთანხმების პროექტის მოწონების 

შესახებ” 

 

 

მომხსენებელი: ნ. ჯავახიშვილი  

. . . 
32. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი 

,,ი/მ ნუგზარ ჭკადუაზე (ს/კ 120360750) გაცემული ხე-ტყის 

დამზადების სპეციალური ლიცენზიის (N1000018) 

მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი  

. . . 
33. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და 

მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების 

ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 

10 იანვრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

 

 

მომხსენებელი: გ. აგულაშვილი   

 


